
 
 
وحدة سير العملية  

  التعليمية

 

 لالختبارات الحضورية في ظل جائحة كورونا  خاصة بالطالباتتعليمات 

 

 التعليمات 

 

قبل الحضور  

ملبنى  

 الجامعة 

  أو املخالطة أو اإلصابة حالة الصحي في الطالبة  وضع عن  اإلفصاح يجب •
 
ذلك  إخفاء  بأن  االشتباه، علما

 .النظام بحسب التأديبيةللعقوبة  صاحبتها ُيعّرض

 أي  اعليه تظهر  ملن الصحة من وزارة  املقدم) موعد (تطبيق خال من للمخاطر الصحية الذاتي التقييم عمل •

 .واشتباه أعراض

 تباعد(.  ( وتطبيق )  توكلنا) تطبيقي وتحديث  تحميل •

 ، املبنى ,الدور(. اللجنةرقم   ورمزه،اسم املقرر   االختبار،التأكد من جدول االختبار من حيث: )يوم وتاريخ ووقت  •

 تعليمات االمتحان بحسب  في تحتاجها األدوات التي الشخصية وجميع واألغراضإحضار البطاقة الجامعية  •

 .اآلخرين مع مشاركتها وعدم التعليمي القسم 

  ملبنى مذكرات أو كتب  أي إحضار عدم •
 
 .العدوي  لنقل الكلية تجنبا

 األقل  ساعة على بنصف االختبار موعد  قبل الحضور  •

بعد الحضور  

ملبنى  

 الجامعة 

 املناسبة.  اإلجراءات واتخاذ املختص الفريق الطبي قبل من  الطالبة حرارة درجة يتم قياس سوف •

 .الجامعة وجودها في فترة طوال وعدم إزالتهاالوجه  كمامات  رتداءا ب االلتزامالطالبة يجب على   •

وعدم  املحددة التباعد مسافات االحترازية ومراعاة اإلجراءات جميع بتطبيق االلتزام يجب على الطالبة •

  وأخرى. طالبه  كل  بين) مترين إلى ونصف متر (آمنة مسافة إبقاء على الدائم  والحرصالتجمع  

 . ومشرفات األمن املراقبات تعليمات وج واتباعوالخر  للدخول  املخصصة البواباتاستخدام   •

 عدم املصافحة وغسل اليدين باستمرار.  •

 .االنتظار طوابير  األشخاص في بين  تركها الواجب اآلمنة تبين املسافة التي األرضية للملصقات التنبه يجب •

التعليمات وتوجيهات    االختبار وتنفيذالخروج من قاعة  وبعدااللتزام بالهدوء في ممرات الكلية قبل الدخول  •

 بدقة.  اتاملشرف

 

 

 

 



 
 
وحدة سير العملية  

  التعليمية

 

 خاصة بالطالبات لالختبارات الحضورية في ظل جائحة كورونا تعليمات 

 

 

 

 التعليمات 

 

 االختبار  أثناء

 

 .بدقة التعليمات وتنفيذ واملراقبات  االختبارعلى  ةاملشرف لتعليمات الجيد اإلنصات •

 داخل الحقيبة في مقدمة اللجنة.  هووضع الصامتوضع الهاتف املحمول على التأكد من  •

 االلتزام بارتداء الكمامة وآداب العطاس. •

 ال يسمح بدخول قاعة االختبار بالقبعات أو النظارات الشمسية أو العباءة. •

 إلى قاعة االختبار.  واملشروبات  املأكوالتإدخال  ال يسمح ب •

 .املراقبات توجيه حسب املخصص لها املكان في الجلوس •

 .اآلخرين مع الشخصية األدوات مشاركة ُيمنع •

 يعّرض ذلك اإللكترونية ومخالفة والساعات الجواالت :مثل أثناء االختبار، اإللكترونية األجهزة استخدام ُيمنع •

 .النظام بحسب التأديبية للعقوبة  صاحبها

 الوقائية. االلتزام بالهدوء وعدم القيام بأي عمل فيه إخالل بنظام االختبار واالجراءات  •

 االستئذان برفع اليد دون االلتفات في حال وجود أي سؤال أو استفسار.  •

الطالبة حسب األنظمة  يعد الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة تعليمات االختبار تجاوز  تعاقب عليه  •

 واللوائح.

 .االختبار من املحدد للخروج الوقت انتهاء قبل الخروج ُيمنع •

 بعد االختبار 

 

 التباعد من  ومشرفات األمن للتحقق  املراقبات  تعليمات لذلك، واتباع  املخصصة البوابات من الخروج •

 بها. واملسافات املوص ي  االجتماعي

  باملاء والصابون  غسلهما أو باملعقم اليدين  تعقيم •
 
 .املوص ي بها اإلجراءات بحسب  جيدا

   .االختبار قاعة  خارج  الطالبات تجمع ُيمنع •

 


